Bijlage 25 R
 eferentiefuncties en beloningssysteem
voor de schoonheidsbranche
In deze bijlage hebben wij de referentiefuncties voor de schoonheidsbranche weergegeven. Deze referentiefuncties
zijn door het organisatie-adviesbureau EVZ in opdracht van ANBOS specifiek voor de schoonheidsbranche vervaardigd.
Ze vertegenwoordigen de verschillende bestaande functies binnen de branche.
U kunt de huidige functies, die in uw bedrijf voorkomen, naast deze referentiefuncties leggen en per medewerker
kijken welke het meest passend is. Gebruikt u hiervoor het stappenplan dat we in deze bijlage hebben weergegeven.
De referentiefuncties zijn vast omlijnd en gekoppeld aan een beloningssysteem (hieronder vindt u meer informatie
hierover).
Op deze referentiefuncties berust het copyright van EVZ en derhalve is het niet de bedoeling om deze referentiefuncties
te veranderen. Als u er voor kiest om deze referentiefuncties in uw bedrijf in te voeren, dan dient u ze te gebruiken in
de vorm waarin ze u in dit Handboek Personeelsbeleid worden aangeboden. Het is niet de bedoeling dat u er gedeelten
uit gebruikt en andere stukken weglaat of vervangt door andere tekst.
Als uitvloeisel van deze referentiefuncties willen wij u tevens in deze bijlage een passend beloningssysteem aanbieden.
Om tot een goede onderbouwing van het beloningssysteem te komen is besloten een benchmark onderzoek met de
arbeidsmarktconcurrenten van de sector schoonheidsverzorging te laten uitvoeren. Met andere woorden: wat zijn
(potentiële) sectoren waar schoonheidsspecialisten gaan werken? In deze benchmark zijn de beloningsgegevens van
de concurrerende sectoren herrekend naar de beloningsgrondslagen zoals deze voorkomen binnen de sector schoonheidsverzorging en de van toepassing zijnde functieniveaus.
Hiervoor zijn de volgende sectoren geselecteerd:
• Kappers;
• Drogisterij;
• Verpleging, Verzorging en Thuiszorg;
• Horeca.
Daarnaast is de huidige beloningspraktijk binnen de sector op basis van de nieuwe referentiefuncties in kaart gebracht
en zijn kwalitatieve en kwantitatieve uitstroomgegevens (binnen en buiten) de sector geïnventariseerd. Hiertoe zijn
alle IMP-leden van ANBOS benaderd middels een enquête.
Door het koppelen van de huidige beloningspraktijk aan de beloningsniveaus van arbeidsmarktconcurrenten wordt
informatie verkregen hoe de sector zichzelf momenteel positioneert t.o.v. haar arbeidsmarktconcurrenten. Deze gegevens
worden bezien in het licht van kwalitatieve en kwantitatieve uitstroom binnen en buiten de sector. De combinatie van
deze gegevens geeft leidende informatie t.a.v. de positionering van de nieuwe loonlijn voor de sector.
Om de zuiverheid van de vergelijking te waarborgen is de benchmark uitgevoerd op basis van functieniveaus en de
ORBA-systematiek. De sectoren in de benchmark die niet zijn onderbouwd met ORBA, zijn middels conversietabellen
dan wel waardering van referentiefuncties geconverteerd naar ORBA. Door één meetlat te hanteren zijn de salaris
niveaus van de in de benchmark opgenomen sectoren direct vergelijkbaar.
Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat het maximale beloningsniveau binnen de schoonheidsbranche ten
opzichte van de potentiële arbeidsmarktconcurrenten relatief laag ligt. Mede gezien het feit dat we verdere
professionalisering binnen de schoonheidsbranche willen nastreven, denken wij dat het goed is om u een gedegen
beloningssysteem aan te bieden voor de referentiefuncties.
In het beloningssysteem is een compromis gemaakt tussen verschillende randvoorwaarden (het eerder gehanteerde
beloningssysteem van ANBOS (= minimumloon met “opplussing” op basis van drie functies), het wettelijk minimum
(jeugd)loon en HORECA) alsook de logische inrichting van een salaristabel ten aanzien van:
• progressie:
toename salarisniveaus tussen opeenvolgende salarisgroepen
• spreiding:
verschil tussen maximum- en minimumsalaris binnen een groep
• periodieke verhoging: verhoging periodiekstap.
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De uitgangspunten voor dit beloningssysteem zijn:
• het beloningssysteem is richtinggevend, bedoeld als handvat, niet verplichtend of gebiedend.
U kunt zelf beslissen of u zich hieraan conformeert en dit systeem van toepassing laat zijn op uw personeel;
• ten behoeve van de maximumbedragen in de salaristabel wordt aansluiting gezocht bij de herrekende maximum
bedragen uit de CAO Horeca- en aanverwant bedrijf;
• met betrekking tot de minimumbedragen in de salaristabel wordt aansluiting gezocht bij de officieuze beloningsniveaus binnen de branche;
• bij de geformuleerde bedragen (maand- en uurloon) wordt uitgegaan van een 38-urige werkweek, 25 vakantiedagen, geen ADV/ATV, geen extra vaste beloningscomponenten, het zijn bruto-bedragen;
• Ieder halfjaar wordt de tabel aangepast aan de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli;
• jaarlijks zal er een indexering (volgens het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) op de salaristabel worden
toegepast.
Onderstaand zijn de referentiefuncties opgenomen, met de daarbij behorende loongroep.
Loongroep
A
C1
C2
D1
D2
E
F

Referentiefunctie
Receptionist
Junior schoonheidsspecialist
Junior schoonheidsspecialist (plus)
Schoonheidsspecialist
Schoonheidsspecialist (plus)
Allround schoonheidsspecialist
Bedrijfsleider

In het beloningssysteem is een onderscheid gemaakt in de tabel op basis van leeftijd. Werknemers in de leeftijd van
16 jaar tot en met 21 jaar staan in de bovenste helft vermeld. Het tweede gedeelte geldt vanaf 22-jarige leeftijd.
Per 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Tevens is er een onderscheid
gemaakt tussen bruto maand- en uurloon omdat ondernemers in de schoonheidsverzorging vaak rekenen met
uurlonen.
Wij denken met dit beloningssysteem, gecombineerd met de referentiefuncties, een stap voorwaarts te zetten in de
professionalisering van de schoonheidsbranche.
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STAPPENPLAN VOOR DE INDELING VAN BEDRIJFSFUNCTIES ANBOS
STAP 1: Zorg voor een duidelijke geaccepteerde omschrijving van de bedrijfsfunctie
• Omschrijf (als werkgever) met eigen woorden de belangrijkste verantwoordelijkheden en taken in de functie.
Hiertoe kunt u de best passende referentiefunctie(s) als leidraad kiezen.
• Bespreek de inhoud van de bedrijfsfunctie met de medewerker(s) en de betrokken leidinggevende(n);
zorg voor overeenstemming over de tekst, pas de bedrijfsfunctie zo nodig aan. Men kan ervoor kiezen de
medewerker(s) “voor gezien” en de leidinggevende(n) “voor akkoord” te laten tekenen.
STAP 2: Vergelijk de inhoud van de bedrijfsfunctie met die van de referentiefunctie(s)
• Kies de referentiefunctie(s), die het best pas(t)(sen) voor vergelijking met de bedrijfsfunctie.
• Stel vast, welke verschillen er tussen de bedrijfsfunctie en de referentiefunctie(s) aan de orde zijn.
• Stel vast in hoeverre de moeilijkheidsgraad van de bedrijfsfunctie verschilt van die van de gekozen
referentiefunctie(s).
N.B. Wanneer de ene functie meer of minder verantwoordelijkheden, taken, etc. bevat dan de andere,
maar het
gaat om eenzelfde soort en moeilijkheidsgraad, dan worden de functies op dit punt als gelijk beschouwd.
Het gaat hierbij om de interpretatie van het algemene beeld.
STAP 3: Trek conclusies over de zwaarte van de bedrijfsfunctie.
= Het niveau van de bedrijfsfunctie is gelijk aan dat van de referentiefunctie als:
• de verantwoordelijkheden en taken ongeveer gelijk zijn aan die van de referentiefunctie,
én;
• de moeilijkheidsgraad van de verantwoordelijkheden en taken ongeveer gelijk is,
en als gevolg hiervan:
•e
 r ongeveer evenveel kennis en vaardigheden worden vereist als in de referentiefunctie.
Het niveau van de bedrijfsfunctie is lichter dan dat van de referentiefunctie als:
• er duidelijk minder verantwoordelijkheden en taken aan de orde zijn als in de referentiefunctie,
en/of:
• de moeilijkheidsgraad van de verantwoordelijkheden en taken lager is;
en als gevolg hiervan:
•e
 r minder kennis en vaardigheden worden vereist als in de referentiefunctie.
+ Het niveau van de bedrijfsfunctie is zwaarder dan dat van de referentiefunctie als:
• er duidelijk meer verantwoordelijkheden en taken aan de orde zijn als in de referentiefunctie,
en/of:
• de moeilijkheidsgraad van de verantwoordelijkheden en taken hoger is;
en als gevolg hiervan:
•e
 r meer kennis en vaardigheden worden vereist als in de referentiefunctie.
STAP 4: Vaststellen van de indeling van de betrokken bedrijfsfunctie
• In normale gevallen zal de conclusie over het niveauverschil tussen bedrijfsfunctie en referentiefunctie tot de
volgende indeling leiden:
= gelijk:
indeling in dezelfde groep als de referentiefunctie;
– lichter:
indeling één groep lager dan de referentiefunctie;
+ zwaarder: indeling één groep hoger dan de referentiefunctie.
• Het is mogelijk, dat de indeler twijfelt over de juistheid van de indeling. In zo’n geval dient de indelingsprocedure
herhaald te worden met een andere referentiefunctie, liefst van een ander niveau dan de eerste referentiefunctie.
Uit de combinatie van uitkomsten kan meestal een definitieve conclusie worden getrokken.
STAP 5: Informeer de medewerker over de indeling van zijn bedrijfsfunctie
• Deel de medewerker mee in welke groep de bedrijfsfunctie is ingedeeld en met welke referentiefunctie(s) de
bedrijfsfunctie is vergeleken.
• Vermeld per medewerker de functiegroep en de gekozen referentiefuncties in de arbeidsovereenkomst of maak
een aanvulling op deze arbeidsovereenkomst.
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Functie: Receptionist
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: A
ALGEMENE TYPERING
De receptionist beschikt over vakkennis en vaardigheden op VMBO-niveau. De functiehouder vervult een
representatieve en administratief-ondersteunende rol, meestal binnen een wat groter instituut. De functie
kan ook gehanteerd worden als opstapfunctie, waarin een schoolverlater met MBO-3 niveau zich bedrijfsspecifieke kennis eigen kan maken.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Ontvangst:
• ontvangen van de cliënt, verzorgen van koffie, thee, etc.;
• zorg dragen voor een nette en representatieve wachtruimte.
Informatieverstrekking en afspraken:
• beantwoorden van de telefoon, verstrekken van algemene informatie over behandelingen en gevoerde cosmetica;
• inplannen en bevestigen van afspraken, telefonisch of per mail;
• aannemen en doorgeven van boodschappen.
Administratieve opvolging:
• afrekenen na de behandeling;
• verwerken van klantgegevens in het computersysteem;
• bijwerken van de agenda;
• aannemen van inkomende post en bestelde producten en verzorgen van uitgaande post.
Ondersteunende taken (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• controleren van geëtaleerde producten en deze tijdig aanvullen;
• ondersteunen van de schoonheidsspecialisten, bijvoorbeeld door het klaarzetten van producten en het opruimen van
de cabine;
• eventueel uitvoeren, onder toezicht, van korte en eenvoudige schoonheidsverzorgende taken als visagie, verven van
wimpers e.d.;
• verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard, zoals verzorgen van de
was, controleren van voorraden e.d.
KENNIS EN ERVARING
• Tenminste VMBO-niveau (theoretische of gemengd theoretische leerweg) of vergelijkbaar.
• Heeft algemene kennis van aard en omvang van behandelingen.
• Vaardigheid in het dagelijks gebruik van de door het instituut gebruikte geautomatiseerde systemen en
computertoepassingen.
• Geen of nauwelijks werkervaring.
GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Klantgerichtheid
• Ontvangt de cliënt op correcte wijze, stelt wachtende klanten op hun gemak.
• Beantwoordt de telefoon op prettige en dienstverlenende wijze.
Samenwerking
• Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig.
Professionaliteit
• Denkt mee in efficiënt plannen van afspraken.
• Is zich bewust van de eigen representativiteit en het belang hiervan voor het instituut.
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Functie: Junior schoonheidsspecialist
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: C1
ALGEMENE TYPERING
De junior schoonheidsspecialist beschikt over vakkennis op MBO-3 niveau, maar over weinig of geen
werkervaring. De functie is een startfunctie, gericht op het zelfstandig leren uitvoeren van de door het
instituut gevoerde basisbehandelingen en van de bijbehorende organisatorische en administratieve
procedures. De functiehouder werkt niet zelfstandig, d.w.z. onder toezicht en volgens vastgestelde
behandelplannen. Een meer ervaren collega of leidinggevende heeft de eindverantwoordelijkheid voor
de kwaliteit van de uitgevoerde behandelingen.
De functiehouder genereert een positieve bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten van het
instituut, door een efficiënt tijdsgebruik (uitvoering van behandelingen binnen de normtijd) en door de
realisatie van een bepaalde omzet van cosmetica-producten. De hiervoor geldende normen kunnen per
instituut verschillen.
AARD VAN DE UIT TE VOEREN BEHANDELINGEN EN VERKOOPACTIVITEITEN
Uitvoering onder toezicht van de door het instituut gevoerde (varianten van) basis-behandelingen, op het gebied van:
• gezichtsbehandeling en cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging;
• lichaamsbehandeling.
De verkoop van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten heeft een directe relatie met de uitgevoerde behandeling.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Ontvangst en voorbereiding:
• ontvangen van de cliënt, bespreken en toelichten van het behandelplan;
• gereed maken van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.
Uitvoering van de behandelingen:
• uitvoeren van de behandelingen, volgens het behandelplan;
• adviseren en instrueren van de cliënt over het gebruik van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten.
Bevordering van de verkoop van cosmetica-producten:
• onder de aandacht brengen van cosmetica-producten, te gebruiken ter voortzetting van de uitgevoerde behandeling;
• verkopen van cosmetica-producten.
Administratieve opvolging:
• afrekenen met de cliënt en uitgeleide doen;
• bijwerken van het klantendossier;
• opruimen van de werkomgeving.
Bijkomende taken (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• maken van telefonische afspraken met cliënten en bijwerken van de agenda;
• verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard, zoals verzorgen
van de was, controleren van voorraden e.d.
KENNIS EN ERVARING
• Tenminste diploma MBO-3 niveau schoonheidsverzorging of vergelijkbaar.
• Basisvaardigheid in de hantering van geautomatiseerde systemen en computertoepassingen.
• Geen of nauwelijks werkervaring.
GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Klantgerichtheid
• Ontvangt de cliënt op correcte wijze, toont betrokkenheid bij de cliënt.
• Signaleert klachten en meldt deze intern.
Commerciële oriëntatie
• Attendeert de cliënt op plezierige wijze op geëtaleerde producten.
• Hanteert de verkoopmethodiek van de onderneming.
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Samenwerking
• Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig.
• Geeft blijk van begrip voor de bedrijfsfilosofie van het instituut.
Professionaliteit
• Neemt werkprocedures in acht, houdt zich aan het behandelplan.
• Werkt op hygiënisch verantwoorde wijze, conform de voorgeschreven regels.
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Functie: Junior schoonheidsspecialist (plus)
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: C2
ALGEMENE TYPERING
De junior schoonheidsspecialist (plus) beschikt over vakkennis op MBO-4 niveau, maar over weinig
werkervaring. De functie is een startfunctie, gericht op het zelfstandig leren uitvoeren van de door het
instituut gevoerde basis- en specialistische behandelingen en van de bijbehorende organisatorische en
administratieve procedures. De leiding van het instituut bepaalt om welke specialistische behandelingen
het gaat. De functiehouder werkt niet zelfstandig, d.w.z. onder toezicht en volgens vastgestelde behandelplannen. Een meer ervaren collega of leidinggevende heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van de uitgevoerde behandelingen.
De functiehouder genereert een positieve bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten van het instituut,
door een efficiënt tijdsgebruik (uitvoering van behandelingen binnen de normtijd) en door de realisatie
van een bepaalde omzet van cosmetica-producten. De hiervoor geldende normen kunnen per instituut
verschillen.
AARD VAN DE UIT TE VOEREN BEHANDELINGEN EN VERKOOPACTIVITEITEN
Uitvoering onder toezicht van de door het instituut gevoerde (varianten van) basisbehandelingen en tenminste
2 specialistische behandelingen, op het gebied van:
• gezichtsbehandeling en cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging;
• lichaamsbehandeling;
• wellness-georiënteerde behandeling;
• specialistische behandeling.
De verkoop van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten heeft een directe relatie met de uitgevoerde behandeling.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Ontvangst en voorbereiding:
• ontvangen van de cliënt, bespreken en toelichten van het behandelplan;
• gereed maken van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.
Uitvoering van de behandelingen:
• uitvoeren van de behandelingen, volgens het behandelplan;
• adviseren en instrueren van de cliënt over het gebruik van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten.
Bevordering van de verkoop van cosmetica-producten:
• onder de aandacht brengen van cosmetica-producten, te gebruiken ter voortzetting van de uitgevoerde behandeling;
• verkopen van cosmetica-producten.
Administratieve opvolging:
• afrekenen met de cliënt en uitgeleide doen;
• bijwerken van het klantendossier;
• opruimen van de werkomgeving.
Bijkomende taken (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• maken van telefonische afspraken met cliënten en bijwerken van de agenda;
• verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard, zoals verzorgen van de
was, controleren van voorraden e.d.
KENNIS EN ERVARING
• Tenminste diploma MBO-4 niveau schoonheidsverzorging of vergelijkbaar (dan wel behaald diploma MBO-3 of
vergelijkbaar, aangevuld met de voortgezette opleiding of tenminste 2 diploma’s van de ANBOS vakspecialisaties).
• Basisvaardigheid in de hantering van geautomatiseerde systemen en computertoepassingen.
• Enige werkervaring, eventueel in de vorm van stages.
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GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Klantgerichtheid
• Ontvangt de cliënt op correcte wijze, toont betrokkenheid bij de cliënt.
• Signaleert klachten en meldt deze intern.
Commerciële oriëntatie
• Attendeert de cliënt op plezierige wijze op geëtaleerde producten.
• Hanteert de verkoopmethodiek van de onderneming.
Samenwerking
• Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig.
• Geeft blijk van begrip voor de bedrijfsfilosofie van het instituut.
Professionaliteit
• Neemt werkprocedures in acht, houdt zich aan het behandelplan.
• Werkt op hygiënisch verantwoorde wijze, conform de voorgeschreven regels.
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Functie: Schoonheidsspecialist
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: D1
ALGEMENE TYPERING
De schoonheidsspecialist beschikt over vakkennis en vaardigheden op MBO-3 niveau en heeft de inleerperiode binnen het instituut afgerond. Zij voert, onder eigen verantwoordelijkheid, de door het instituut
gevoerde basisbehandelingen zelfstandig uit, met inbegrip van het daaraan voorafgaande intakegesprek.
De functiehouder genereert een positieve bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten van het instituut,
door een efficiënt tijdsgebruik (uitvoering van behandelingen binnen de normtijd) en door de realisatie
van een bepaalde omzet van cosmetica-producten. De hiervoor geldende normen kunnen per instituut
verschillen.
AARD VAN DE UIT TE VOEREN BEHANDELINGEN
Zelfstandige uitvoering van de door het instituut gevoerde (varianten van) basis-behandelingen, op het gebied van:
• gezichtsbehandeling en cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging;
• lichaamsbehandeling.
De verkoop van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten is algemeen van aard en toegespitst op tenminste één
volledige cosmeticalijn.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Intake en voorbereiding:
• ontvangen van de cliënt, voeren van het intakegesprek, opnemen van de anamnese;
• beoordelen van de huidconditie, adviseren over het uit te voeren behandelplan;
• gereed maken van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.
Uitvoering van de behandelingen:
• uitvoeren van de behandelingen, volgens het afgesproken behandelplan;
• adviseren en instrueren van de cliënt over het gebruik van cosmetica en lichaamsverzorgende producten.
Verkoop van cosmetica-producten:
• onder de aandacht brengen van voor de cliënt geschikte cosmetica-producten;
• verkopen van cosmetica-producten.
Afronding en administratieve opvolging:
• maken van afspraken met de cliënt over vervolg-behandelingen;
• afrekenen met de cliënt en uitgeleide doen;
• bijwerken van het klantendossier;
• opruimen van de werkomgeving.
Bijkomende taken (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• zorgen voor correcte afwikkeling van lopende zaken, bij kortstondige afwezigheid van de direct leidinggevende c.q.
ondernemer;
• begeleiden van een junior schoonheidsspecialist of stagiaire;
• maken van telefonische afspraken met cliënten en bijhouden van de agenda;
• verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard, zoals verzorgen van de
was, controleren van voorraden e.d.
KENNIS EN ERVARING
• Tenminste diploma MBO-3 niveau schoonheidsverzorging of vergelijkbaar.
• Kennis van eigenschappen en toepassingsconcept van tenminste één cosmetica-lijn van het instituut.
• Vaardigheid in het dagelijks gebruik van de door het instituut gebruikte geautomatiseerde systemen en
computertoepassingen.
• Enige jaren werkervaring.
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GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Klantgerichtheid
• Toont betrokkenheid bij de individuele cliënt, stelt de cliënt op zijn/haar gemak.
• Maakt een correcte inschatting van de tevredenheid van de cliënt, lost kleine klachten op.
• Bouwt een relatie op met de cliënt.
Commerciële oriëntatie
• Genereert vervolg-afspraken met de cliënt.
• Heeft oog voor verkoopmogelijkheden, beweegt de cliënt op een plezierige wijze tot aankoop.
• Hanteert de verkoopmethodiek van de onderneming.
Samenwerking
• Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig.
• Werkt effectief samen in teamverband, toont flexibiliteit.
• Handelt vanuit de bedrijfsfilosofie van het instituut, denkt mee over organisatorische aangelegenheden.
Professionaliteit
• Neemt de belangen van de cliënt in acht bij het doen van aankoopsuggesties.
• Neemt werkprocedures in acht, houdt zich aan het behandelplan.
• Werkt op hygiënisch verantwoorde wijze, conform de voorgeschreven regels.
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Functie: Schoonheidsspecialist (plus)
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: D2
ALGEMENE TYPERING
De schoonheidsspecialist (plus) beschikt over vakkennis en vaardigheden op MBO-4 niveau en heeft de
inleerperiode binnen het instituut afgerond. Zij voert, onder eigen verantwoordelijkheid, de door het
instituut gevoerde basisbehandelingen en tenminste twee specialistische behandelingen zelfstandig uit,
met inbegrip van het daaraan voorafgaande intakegesprek. De leiding van het instituut bepaalt om welke
specialistische behandelingen het gaat.
De functiehouder genereert een positieve bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten van het instituut,
door een efficiënt tijdsgebruik (uitvoering van behandelingen binnen de normtijd) en door de realisatie
van een bepaalde omzet van cosmetica-producten. De hiervoor geldende normen kunnen per instituut
verschillen.
AARD VAN DE UIT TE VOEREN BEHANDELINGEN
Zelfstandige uitvoering van de door het instituut gevoerde (varianten van) basisbehandelingen en tenminste
2 specialistische behandelingen, op het gebied van:
• gezichtsbehandeling en cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging;
• lichaamsbehandeling;
• wellness-georiënteerde behandeling;
• specialistische behandeling.
De verkoop van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten is algemeen van aard en toegespitst op tenminste
één volledige cosmeticalijn.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Intake en voorbereiding:
• ontvangen van de cliënt, voeren van het intakegesprek, opnemen van de anamnese;
• beoordelen van de huidconditie, adviseren over het uit te voeren behandelplan;
• gereed maken van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.
Uitvoering van de behandelingen:
• uitvoeren van de behandelingen, volgens het afgesproken behandelplan;
• adviseren en instrueren van de cliënt over het gebruik van cosmetica en lichaamsverzorgende producten.
Verkoop van cosmetica-producten:
• onder de aandacht brengen van voor de cliënt geschikte cosmetica-producten;
• verkopen van cosmetica-producten.
Afronding en administratieve opvolging:
• maken van afspraken met de cliënt over vervolg-behandelingen;
• afrekenen met de cliënt en uitgeleide doen;
• bijwerken van het klantendossier;
• opruimen van de werkomgeving.
Bijkomende taken (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• zorgen voor correcte afwikkeling van lopende zaken, bij kortstondige afwezigheid van de direct leidinggevende c.q.
ondernemer;
• begeleiden van een junior schoonheidsspecialist of stagiaire;
• maken van telefonische afspraken met cliënten en bijhouden van de agenda;
• verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard, zoals verzorgen van de
was, controleren van voorraden e.d.
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KENNIS EN ERVARING
• Tenminste diploma MBO-4 niveau schoonheidsverzorging of vergelijkbaar (dan wel behaald diploma MBO-3 of
vergelijkbaar, aangevuld met de voortgezette opleiding of tenminste 2 diploma’s van de ANBOS vakspecialisaties).
• Kennis van eigenschappen en toepassingsconcept van tenminste één cosmetica-lijn van het instituut.
• Vaardigheid in het dagelijks gebruik van de door het instituut gebruikte geautomatiseerde systemen en
computertoepassingen.
• Enige jaren werkervaring.
GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Klantgerichtheid
• Toont betrokkenheid bij de individuele cliënt, stelt de cliënt op zijn/haar gemak.
• Maakt een correcte inschatting van de tevredenheid van de cliënt, lost kleine klachten op.
• Bouwt een relatie op met de cliënt.
Commerciële oriëntatie
• Genereert vervolg-afspraken met de cliënt.
• Heeft oog voor verkoopmogelijkheden, beweegt de cliënt op een plezierige wijze tot aankoop.
• Hanteert de verkoopmethodiek van de onderneming.
Samenwerking
• Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig.
• Werkt effectief samen in teamverband, toont flexibiliteit.
• Handelt vanuit de bedrijfsfilosofie van het instituut, denkt mee over organisatorische aangelegenheden.
Professionaliteit
• Neemt de belangen van de cliënt in acht bij het doen van aankoopsuggesties.
• Neemt werkprocedures in acht, houdt zich aan het behandelplan.
• Werkt op hygiënisch verantwoorde wijze, conform de voorgeschreven regels.
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Functie: Allround schoonheidsspecialist
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: E
ALGEMENE TYPERING
De allround schoonheidsspecialist beschikt over vakkennis en vaardigheden op MBO-4 niveau en heeft
een brede ervaring opgebouwd. Zij is in staat, in alle voorkomende gevallen (ook bij problematische huidcondities), een juiste diagnose te stellen en een effectief behandelplan voor te stellen, rekening houdend
met de wensen van de cliënt. Zij voert, onder eigen verantwoordelijkheid, alle door het instituut gevoerde
basis- en specialistische behandelingen zelfstandig uit.
De functiehouder levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten van het instituut,
door een efficiënt tijdsgebruik (uitvoering van behandelingen binnen de normtijd), door de realisatie van
een bepaalde omzet van cosmetica-producten, door een klantenkring aan zich te binden en door het
uitvoeren van bepaalde, door de leiding gedelegeerde, taken op het gebied van de bedrijfsvoering.
De hiervoor geldende normen kunnen per instituut verschillen.
AARD VAN DE UIT TE VOEREN BEHANDELINGEN
Zelfstandige uitvoering van alle door het instituut gevoerde (varianten van) basisbehandelingen en specialistische
behandelingen, op het gebied van:
• gezichtsbehandeling en cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging;
• lichaamsbehandeling;
• wellness-georiënteerde behandeling;
• specialistische behandeling.
De verkoop van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten is algemeen van aard en heeft betrekking op alle door
het instituut gevoerde cosmeticalijnen.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Intake en voorbereiding:
• ontvangen van de cliënt, voeren van het intakegesprek, opnemen van de anamnese;
• beoordelen van de huidconditie, adviseren over het uit te voeren behandelplan;
• gereed maken van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen.
Uitvoering van de behandelingen:
• uitvoeren van de behandelingen, volgens het afgesproken behandelplan;
• adviseren en instrueren van de cliënt over het gebruik van cosmetica- en lichaamsverzorgende producten.
Verkoop van cosmetica-producten:
• onder de aandacht brengen van voor de cliënt geschikte cosmetica-producten;
• verkopen van cosmetica-producten.
Afronding en administratieve opvolging:
• maken van afspraken met de cliënt over vervolg-behandelingen;
• afrekenen met de cliënt en uitgeleide doen;
• bijwerken van het klantendossier;
• opruimen van de werkomgeving.
Bedrijfsorganisatorische bijdragen (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• coördineren van de dagelijkse gang van zaken in het instituut of in de afdeling, bij langduriger afwezigheid
(één tot enkele weken) van de direct leidinggevende c.q. ondernemer;
• coachen en begeleiden van minder ervaren collega’s/stagiaires;
• oplossen van klachten of andere verdergaande problemen met cliënten, met inbegrip van financiële consequenties;
• beheren van voorraden, uitzoeken van voorraadverschillen, zorgen voor overeenstemming van werkelijke en
administratieve voorraad;
• beheren van het geautomatiseerde systeem en uitvoeren van meer gespecialiseerde handelingen daarmee,
zoals het genereren van specifieke overzichten (b.v. verkooptrends), corrigeren van opgetreden fouten e.d.
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Bijkomende taken (afhankelijk van de organisatie van het instituut):
• maken van telefonische afspraken met cliënten en bijhouden van de agenda;
• verrichten van ondersteunende werkzaamheden van huishoudelijke of organisatorische aard,
zoals verzorgen van de was, controleren voorraden e.d.
KENNIS EN ERVARING
• Tenminste diploma MBO-4 niveau schoonheidsverzorging of vergelijkbaar (dan wel behaald diploma MBO-3 of
vergelijkbaar, aangevuld met de voortgezette opleiding of tenminste 2 diploma’s van de ANBOS vakspecialisaties).
• Kennis van eigenschappen en toepassingsconcepten van alle cosmetica-lijnen van het instituut.
• Vaardigheid in het werken met de door het instituut gebruikte geautomatiseerde systemen en computertoepassingen,
zowel voor wat betreft de dagelijks gebruikte als de meer specifieke functionaliteiten.
•R
 uime werkervaring.
GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Klantgerichtheid
•S
 telt de cliënt op zijn/haar gemak, toont inlevingsvermogen, gaat tactvol om met emoties van de cliënt en met
vertrouwelijke persoonlijke informatie.
• Maakt een correcte inschatting van de tevredenheid van de cliënt, lost alle voorkomende klachten op.
• Bouwt een relatie op met de cliënt, weet cliënten aan zich te binden.
Commerciële oriëntatie
• Genereert vervolg-afspraken met de cliënt, benadert cliënten actief.
• Creëert verkoopmogelijkheden, beweegt de cliënt op een plezierige wijze tot aankoop.
• Hanteert de verkoopmethodiek van de onderneming.
Samenwerking
• Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig.
• Werkt effectief samen in teamverband, toont flexibiliteit.
• Handelt vanuit de bedrijfsfilosofie van het instituut, denkt mee over organisatorische aangelegenheden.
Professionaliteit
• Beseft de grenzen van eigen kennis en vaardigheden, verwijst cliënten met medische problemen tijdig door.
• Houdt professionele afstand tot de cliënt, ook in emotioneel belastende situaties.
• Neemt de belangen van de cliënt in acht bij het doen van aankoopsuggesties.
• Neemt werkprocedures in acht, houdt zich aan afgesproken behandelplannen.
• Werkt op hygiënisch verantwoorde wijze, conform de voorgeschreven regels.
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Functie: Bedrijfsleider
Bedrijfstak: Schoonheidsverzorging
Functiegroep: F
ALGEMENE TYPERING
De bedrijfsleider komt overwegend voor in het (middel)grote schoonheidsbedrijf, normaliter bestaande uit
meer dan 5 (parttime) medewerkers. Gezien de omvang van het bedrijf ligt zijn/haar focus met name op
de planning, voortgang van de dagelijkse werkzaamheden en uitvoeringskwaliteit. Daarbij is de functiehouder verantwoordelijk voor het aansturen van de toegewezen medewerkers en invullen en aanscherpen
van randvoorwaarden. Functiehouder werkt, voor zover de overige werkzaamheden dit toelaten, zelf mee
in de uitvoering in de rol van schoonheidsspecialist plus. Hij/zij is in staat alle door het instituut gevoerde
varianten van basis- en specialistische behandelingen uit te voeren. Daarnaast adviseert de bedrijfsleider
de directie/eigenaar aangaande (de samenstelling van) het dienstverleningspakket o.m. op basis van
trends en ontwikkelingen alsook commerciële doelstellingen. De bedrijfsleider werkt binnen de gestelde
kaders en kan terugvallen op directie of de eigenaar met betrekking tot middellange termijn beslissingen.
VERANTWOORDELIJKHEDEN / KERNTAKEN
Aansturing vestiging:
• plannen van en toezien op de voortgang van de werkzaamheden binnen de gestelde kwaliteitseisen en doelstellingen
van het bedrijf;
• afstemmen van operationele zaken binnen het team, bespreken van knelpunten en bepalen van oplossingen en te
nemen maatregelen;
• bewaken van de commerciële doelstellingen van het bedrijf en (in overleg met leiding) initiëren/ nemen van gepaste
maatregelen ter realisatie van de doelstellingen (PR/Marketing);
• vertegenwoordigen van het bedrijf bij acquisitie-activiteiten en externe overleggen/bijeenkomsten;
• bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders en handhaven
van Arbo-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.
Uitvoering schoonheidsbehandelingen:
• houden van intakegesprekken, stellen van diagnose, opstellen van behandelplan en treffen van voorbereidingen
aangaande uit te voeren behandelingen;
• uitvoeren van basis- en specialistische behandelingen en adviseren en instrueren van cliënt over het gebruik van
producten;
• onder de aandacht brengen en verkopen van producten;
• zorg dragen voor de administratieve opvolging (o.m. afrekenen, registreren) van behandelingen.
Beschikbaarheid voorraden/middelen:
• (in samenspraak met leidinggevende) onderhandelen over leveringsvoorwaarden, condities en het assortiment met
bestaande en nieuwe leveranciers, opvragen van offertes en onderhouden van relaties met leveranciers;
• zorg dragen voor voldoende voorraad door het afroepen bij bekende leveranciers, (laten) controleren van de levering
en (laten) beheren van voorraden;
• zorg dragen voor de beschikbaarheid van middelen en apparatuur, o.m. door tijdige uitvoering van onderhoud en/of
het afroepen van vervangingsapparatuur.
Optimalisatie processen en dienstverlening:
• volgen van trends en ontwikkelingen in de markt en initiëren en ontwikkelen activiteiten, vaststellen van acties
(in samenspraak met leveranciers en/of directie);
• in kaart brengen van structurele knelpunten binnen het bedrijf (mede op basis van input medewerkers);
• evalueren van en adviseren over de inrichting en verbetering van bestaande systemen en procedures en,
na goedkeuring, implementeren van verbeteringen/aanpassingen in de lopende bedrijfsvoering.
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Personeelsbeheer:
•o
 p peil houden van kennis en vaardigheden medewerkers, door het (laten) trainen en corrigeren van de medewerkers
bij de werkuitvoering;
• toepassen van de personeelsinstrumenten, motiveren en stimuleren van medewerkers, voeren van functionerings
gesprekken en vastleggen van bevindingen;
• informeren van teamleden over aangelegenheden of ontwikkelingen binnen het bedrijf;
• bijhouden van en sturen op reductie van verzuim en zorg dragen voor verlof en vervanging;
• mede verantwoordelijk voor werving & selectie.
Administratie en rapportage:
• verzorgen van de financiële en administratieve afhandeling van in- en verkopen en geven van inzicht in de werkelijk
gemaakte kosten en opbrengsten in relatie tot de doelstellingen;
• registreren en rapporteren van bijzonderheden t.a.v. voorraden en inzet personeel e.d.
KENNIS EN ERVARING
• Tenminste diploma MBO-4 niveau schoonheidsverzorging of vergelijkbaar (dan wel behaald diploma MBO-3 of
vergelijkbaar, aangevuld met de voortgezette opleiding of tenminste 2 diploma’s van de ANBOS specialisaties)
+ een HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur ‘management in de zorg’ of vergelijkbaar).
• Kennis van en inzicht in administratie en rapportage van financiële gegevens.
• Kennis van en ervaring met alle binnen de organisatie aangeboden behandelingen.
• Uitgebreide kennis en vaardigheid in het dagelijks gebruik van de door het instituut gebruikte geautomatiseerde
systemen en computertoepassingen.
• Enige jaren relevante werkervaring in een leidinggevende functie binnen de schoonheidsbranche.
GEDRAGSKENMERKEN EN COMPETENTIES
Samenwerken
• Bevordert de onderlinge communicatie.
• Houdt rekening met gevolgen van besluiten voor anderen.
• Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen en bindt mensen aan elkaar op een constructieve wijze.
• Helpt anderen hun doelen te bereiken.
Verbindend leiderschap
• Verdeelt verantwoordelijkheden tussen medewerkers en maakt duidelijk wat door wie, wanneer geleverd moet worden.
• Komt op voor de belangen van het team.
• Geeft duidelijk aan wat er verwacht wordt van het team en geeft richting en sturing hiertoe.
• Zorgt voor draagvlak aangaande besluitvorming.
Coachen
• Draagt kennis op een gemotiveerde manier over aan anderen.
• Ondersteunt medewerkers in de eigen ontwikkeling.
• Motiveert medewerkers zich te ontwikkelen.
• Vertaalt organisatie-ontwikkelingen naar de ontwikkeling van de medewerkers.
Klantgerichtheid
• Denkt actief mee met de klant, verplaatst zich in diens wensen en omstandigheden.
• Kijkt naar de eigen organisatie en het eigen werk door de ogen van de klant en zoekt naar verbeteringen.
• Weet klanten aan de organisatie te binden.
Plannen en organiseren
• Onderscheidt hoofd- en bijzaken en brengt prioriteiten aan.
• Schept randvoorwaarden om effectief en efficiënt te kunnen functioneren.
• Stelt duidelijke doelstellingen vast en koppelt dit aan te bereiken resultaat.
• Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen en knelpunten.
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Salaristabel
Jaarlijks worden de brutolonen in dit ANBOS loongebouw aangepast op basis van de stijging van het geldende
minimumloon.
Hieronder ziet u de aangepaste brutolonen geldend voor 2018. Als u dit loongebouw in uw organisatie heeft
geïmplementeerd, kunt u de brutolonen voor uw medewerker(s) volgens deze tabellen aanpassen.
U dient in ieder geval de geldende minimumlonen uit te betalen aan uw medewerkers.
Per 1 juli past de overheid de bedragen van het minimum(jeugd)loon opnieuw aan. Het is belangrijk dan te kijken of u
uw medewerkers nog minimaal het minimumloon uitkeert. Ook ANBOS zal de tabel dan reviseren mocht dat nodig zijn.
Telkens in januari wordt de tabel in zijn geheel aangepast. Die tabel staat ook in het handboek.
SALARISTABEL MAANDLONEN per 1 januari 2018
Leeftijd

Minimum
loon

A

B

C1

C2

D1

D2

E

F

15 jaar

473,40

478,70

485,93

503,13

520,34

539,33

563,76

593,64

628,02

16 jaar

544,40

550,50

558,81

578,59

598,38

620,22

648,32

682,68

722,20

17 jaar

623,30

630,28

639,80

662,45

685,10

710,11

742,28

781,62

826,87

18 jaar

749,55

757,94

769,39

796,63

823,87

853,94

892,63

939,93

994,36

19 jaar

867,90

877,62

890,87

922,41

953,96

988,78

1033,57

1088,35

1151,36

20 jaar

1104,60

1116,97

1133,84

1173,98

1214,13

1258,44

1315,45

1385,17

1465,37

21 jaar

1341,30

1356,32

1376,80

1425,54

1474,30

1528,11

1597,33

1681,99

1779,38

22 jaar

1578,00

1595,67

1619,77

1677,11

1734,47

1797,77

1879,21

1978,81

2093,38

Periodiek/
Trede

Minimum
loon

A

B

C1

C2

D1

D2

1

1578,00

E

F

1595,67

1619,77

1677,11

1734,47

1797,77

1879,21

1978,81

2093,38

2

1626,81

1653,59

1714,77

1775,47

1842,52

1928,53

2033,80

2154,62

3

1658,56

1688,12

1753,28

1817,45

1888,37

1979,14

2090,31

2217,64

4

1690,93

1723,37

1792,65

1860,42

1935,37

2031,08

2148,39

2282,50

5

1723,93

1759,35

1832,90

1904,41

1983,54

2084,38

2208,09

2349,27

6

1757,57

1796,09

1874,06

1949,43

2032,90

2139,08

2269,45

2417,98

7

1791,87

1833,60

1916,15

1995,52

2083,50

2195,22

2332,51

2488,71

8

1826,84

1871,88

1959,18

2042,70

2135,35

2252,82

2397,32

2561,50

9

1862,49

1910,97

2003,17

2091,00

2188,50

2311,95

2463,93

2636,43

10

1898,83

1950,87

2048,15

2140,44

2242,97

2372,62

2532,40

2713,54

11

1935,89

1991,61

2094,15

2191,04

2298,79

2434,88

2602,77

2792,91

12

1973,67

2033,20

2141,17

2242,85

2356,00

2498,78

2675,09

2874,61

13

2012,18

2075,65

2189,26

2295,87

2414,64

2564,36

2749,42

2958,69

14

2051,45

2118,99

2238,42

2350,15

2474,73

2631,65

2825,82

3045,23

15
16
17

2163,24

2288,68

2405,72

2536,32

2700,71

2904,34

3134,30

2340,08

2462,60

2599,45

2771,59

2985,05

3225,98
3320,34
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SALARISTABEL UURLONEN per 1 januari 2018 *
Leeftijd

A

B

C1

C2

D1

D2

E

F

15 jaar

2,88

2,91

2,95

3,06

3,16

3,28

3,42

3,61

3,81

16 jaar

3,31

3,34

3,39

3,51

3,63

3,77

3,94

4,15

4,39

17 jaar

3,79

3,83

3,89

4,02

4,16

4,31

4,51

4,75

5,02

18 jaar

4,56

4,60

4,67

4,84

5,00

5,19

5,42

5,71

6,04

19 jaar

5,28

5,33

5,41

5,60

5,79

6,00

6,28

6,61

6,99

20 jaar

6,71

6,78

6,89

7,13

7,37

7,64

7,99

8,41

8,90

21 jaar

8,15

8,24

8,36

8,66

8,95

9,28

9,70

10,21

10,81

22 jaar

9,59

9,69

9,84

10,18

10,53

10,92

11,41

12,02

12,71

A

B

C1

C2

D1

D2

Periodiek/
Trede
1

9,59

E

F

9,69

9,84

10,18

10,53

10,92

11,41

12,02

12,71

2

9,88

10,04

10,41

10,78

11,19

11,71

12,35

13,08

3

10,07

10,25

10,65

11,04

11,47

12,02

12,69

13,47

4

0,27

10,47

10,89

11,30

11,75

12,33

13,05

13,86

5

10,47

10,68

11,13

11,56

12,05

12,66

13,41

14,27

6

10,67

10,91

11,38

11,84

12,35

12,99

13,78

14,68

7

10,88

11,13

11,64

12,12

12,65

13,33

14,16

15,11

8

11,09

11,37

11,90

12,40

12,97

13,68

14,56

15,56

9

11,31

11,60

12,16

12,70

13,29

14,04

14,96

16,01

10

1,53

11,85

12,44

13,00

13,62

14,41

15,38

16,48

11

11,76

12,09

12,72

13,31

13,96

14,79

15,81

16,96

12

11,99

12,35

13,00

13,62

14,31

15,17

16,25

17,46

13

12,22

12,60

13,29

13,94

14,66

15,57

16,70

17,97

14

12,46

12,87

13,59

14,27

15,03

15,98

17,16

18,49

13,14

13,90

14,61

15,40

16,40

17,64

19,03

14,21

14,95

15,79

16,83

18,13

19,59

15
16
17

20,16

* De uurlonen zijn berekend op een 38-urige werkweek door het brutomaandbedrag te delen door 164,67.
DisclaimerAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd,
aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANBOS.
Bij het samenstellen en onderhouden van dit onderdeel van het Handboek Personeelsbeleid is de grootst mogelijke
zorgvuldigheid nagestreefd. De mogelijkheid bestaat echter dat de informatie in deze uitgave niet volledig is of
onjuistheden bevat. Het gebruik van het Handboek Personeelsbeleid is geheel voor eigen risico. ANBOS is terzake
van schade die voortvloeit uit dergelijk gebruik niet.

Bijlagen
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